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Mål Moment 1 Utvecklingspsykologi
1. beskriva och jämföra olika utvecklingsteorier
2. beskriva centrala neurofysiologiska, kognitiva, motoriska och sociala förändringar under
individens utveckling
3. beskriva och förklara utveckling av anknytning, språk, intelligens, minne och moral med
relevanta teorier
4. planera en utvecklingspsykologisk studie
 
Moment 2 Socialpsykologi
5. förklara socialt beteende i termer av attityder, fördomar, konformitet, grupprocesser och
gruppbeteenden samt med evolutionära och socialkonstruktivistiska begrepp
6. analysera orsaker till sociala konflikter och känna till olika konflikthanteringstekniker
7. identifiera tekniker för attitydförändring och övertalning
8. genomföra och planera en socialpsykologisk undersökning
 
Moment 3 Forskningsmetod
9. beskriva forskningsprocessen och centrala vetenskapsteoretiska frågeställningar
10. identifiera och jämföra olika forskningsdesigner och analysmetoder
11. bearbeta data med beskrivande statistik, samt beräkna korrelationer, chi-2, t-test, och olika
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typer av variansanalys
12. värdera forskningsprojekt ur ett forskningsetiskt perspektiv
 
Moment 4 Minnespsykologi
13. beskriva olika psykologiska teorier om minne
14. förklara minnesrelaterade processer, strukturer, fenomen och funktioner
15. namnge och beskriva olika typer av minnessystem
16. återge klassiska experiment inom minnespsykologi
17. exemplifiera hur olika minnesfunktioner påverkar vårt dagliga liv

Kursens innehåll Moment 1 Utvecklingspsykologi
- motorisk, kognitiv, och social utveckling
- utvecklingspsykologiska teorier
- planering av psykologiska studie
 
Moment 2 Socialpsykologi
- socialt beteende
- attityder och attitydförändring
- konflikter
- planering av psykologiska studie
 
Moment 3 Forskningsmetod
- forskningsprocessen
- forskningsdesigner
- analys av psykologiska data
- vetenskapsteori och forskningsetik
- planering av psykologiska studie
 
Moment 4 Minnespsykologi
- olika typer av minnen och minnesteorier
- minne i vardagen

Undervisning Föreläsningar, laborationer, seminarier.

Förkunskaper Psykologi 30 hp

Examinationsform Moment 1
Lärandemål 1-3 examineras genom en individuell tentamen.
Lärandemål 4 examineras genom en laborationsrapport (individuell eller grupp).
 
Moment 2
Lärandemål 5-7 examineras genom en individuell tentamen.
Lärandemål 8 examineras genom en laborationsrapport (individuell eller grupp).
 
Moment 3
Lärandemål 9 och 12 examineras genom en inlämningsuppgift (individuell eller grupp).
Lärandemål 10-11 examineras med en individuell hemtentamen.
 
Moment 4
Lärandemål 13-17 examineras genom en inlämningsuppgift (individuell eller grupp) och en
individuell tentamen. 

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
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Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Utvecklingspsykologi 7,5 hp Betyg: AF

0020   Socialpsykologi 7,5 hp Betyg: AF

0030   Forskningsmetoder 7,5 hp Betyg: AF

0040   Minnespsykologi 7,5 hp Betyg: AF


